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SANTIAGO 1-S3

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA CONCORRER Á CONVOCATORIA
AS AXUDAS PARA PROXECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA DENTRO DO EUROPA CREATIVA 2019

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con data de 2 de Outubro de 2019 publicouse a convocatoria de Axudas a Proxectos de Cooperación

Europea Europa Creativa, cun orzamento total de máis de 44 millóns de euros, Deste xeito, a axencia

europea aprobará mais de 100 proxectos de cooperación ao abeiro desta convocatoria, que será a derradeira

do actual programa quinquenal 2014-2019. Polo tanto, existe unha previsión dun incremento das posibilidades

de éxito das propostas que se presenten de xeito exponencial, esgotando o orzamento dispoñibel para o

programa destes anos.

As prioridades desta convocatoria inclúen eidos de traballo nos que temos unha grande experiencia no

Concello de Santiago, como son os que priorizan a conexión da área cultural coa de servizos sociais e, máis

en concreto, a atención a persoas en risco de exclusión e aos refuxiados. Estamos a falar de proxectos

que faciliten a mobilidade internacional dos nosos artistas e profesionais culturáis. Tamén da promoción de

políticas de fomento de públicos, tan necesarias sempre; formación profesional para manter ao noso sector na

vangarda, especializalo, potencíalo e internacionalizalo; xerar e mellorar o emprego e facilitar a creación de

empresas ou autoemprego neste sector; e tamén traballar no diálogo e diplomacia intercultural e na

integración social, para unha Cultura inclusiva, seguindo o traballo feito nestes anos na cidade.

A convocatoria tamén se refire de maneira especifica a proxectos de fomento do patrimonio cultural, en liña

coa celebración do Ano Europeo do Patrimonio Cultural 2018 no que Compostela foi invitada ao lanzamento

da rede de traballo das Capitais Europeas da Cultura ECOC en Florencia, e durante o que desenvolvemos

numerosas accións como a Semana do Patrimonio Invisible, a mostra de embarcacións tradicionais no

Obradoiro Fasquías doutmra singraduras de futuro no Obradoiro, ou publicacións divulgativas sobre o ano

1117 en Compostela ou a breve historia das nosas festividades, pois somos unha das maiores concentracións

metropolitanas de patrimonio de Occidente e do Mundo.

Desde o Grupo Municipal de Compostela Aberta consideramos prioritaria a continuidade na captación destas

axudas europeas, teimando na liña do anterior mandato municipal no que conseguimos captar máis de vinte

millóns de euros de fondos europeos e no que fomos beneficiarios do programa Europa Creativa Wom@rts,
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proxecto de cooperación a grande escala, de integración da perspectiva de xénero ñas programacións

culturáis, xunto a outras cidades referentes no eido como París, Vilnius e Rijeka,

Esta convocatoria é unha excelente oportunidade que non podemos perder, pois temos o status preferente de

beneficiario da mesma, o valor engadido da experiencia na xestión destes grandes proxectos internacionais, e

as sinerxias positivas derivadas dos nosos recoñecementos na UNESCO como Cidade Patrimonio mundial e

das rutas Culturáis do Consello de Europa; para lograr traballar en rede co resto das cidades europeas

referentes neste eido e proxectar internacionalmente as nosas políticas culturáis, especialmente as mais

sociais, e así seguir a liderar no nivel galego e estatal o noso rol de capital cultural internacional, como

seguen a demostrar o Barómetro de Cidades Culturáis e Creativas da Comisión Europea, recentemente

publicado de novo este mes, e que segué os datos acadados na anterior lexislatura no 2018, ou o

Observatorio da Fundación Contemporánea, tamén cos datos de Febreiro deste ano, Aproveitemos a nosa

natureza de Capital Cultural Europea para dotamos de novas recursos pois é un dos nosos maiores valores

engadidos como cidade.

Por todo isto, e tendo en conta que o estamos xa ñas portas dun novo Xacobeo, o Grupo Municipal de

Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

Que o Concello de Santiago atenda á presentación dunha solicitude para concorrer

como líder na convocatoria de Axudas a Proxectos de Cooperación Cultural Europea

Europa Creativa 2019 a grande escala que finaliza o 27 de novembro de 2019,

Santiago de Compostela, 14 de outubro do 2019
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LABERTA,
Branca Petra Novo Rey

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela ABtíPftMUNICIPAL

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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